Resurrection Life of Jesus Church
TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA
RLJ-1142-SE
JOHN S. TORELL
13 JULI 2008
DEL 31: DEN FÖRSTA MISSIONSRESAN TILL MINDRE ASIEN
Lukas berättar inte vad Paulus och Barnabas tänkte, han redogör bara för vart de
for och vad de gjorde i olika städer, men det stod klart att de var ledda av den
Helige Ande.
Mindre Asien är en region som också hette Anatolien och var del av romarriket.
Det bestod av en rad provinser som tidigare varit små konungadömen. Landet
tillhör i dag Turkiet. Evangeliet borde ha varit djupt rotat i detta land, men det
finns inga rester kvar idag av de kyrkor Paulus och Barnabas startade. Allt som
finns är ruiner på olika platser.

DE LÄMNADE CYPERN
Vi vet inte hur länge Paulus och Barnabas stannade i Pafos. Vi vet bara att
apostlarna senare köpte båtbiljetter till Pergé i provinsen Pamfylien. Apg. 13:13

KONFLIKTEN I PERGÉ
Det står inte att evangeliet predikades i den staden, men Lukas berättar att
Johannes Markus lämnade dem och återvände till Jerusalem. Det måste ha varit
en konflikt, för vi får senare veta att Paulus tyckte att han hade övergivit dem,
och när Barnabas insisterade på att Johannes Markus skulle inbjudas att åter
följa med dem, blev Paulus och Barnabas ovänner och skildes åt. Detta säger
oss att Paulus hade ett häftigt humör och att han inte var villig att förlåta
Johannes Markus för att han övergav honom. Apg. 15:36-39
Paulus förlät inte Johannes Markus förrän i slutet av sitt verk, då han förlitade sig
på denne man igen. 2 Tim. 4:11
Det vi bör lära oss av detta, är att vrede och ett oförlåtande sinnelag förstörde
vänskapen mellan de två apostlarna, och det Nya Testamentet säger oss inte om
denna tvist löstes under deras jordevandring. Matt. 6:14-15
Vi vet inte hur mycket detta försvagade Paulus och Johannes Markus men det
måste ha kostat dem mycket. Paulus skrev inte något om sådana situationer
efter det, men aposteln Jakob tog upp det. Jak. 3:13-18
Min personliga spekulation är att grälet och övergivandet som inträffade i Pergé
fick en negativ effekt på Paulus och Barnabas och att de lämnade staden utan att
predika evangelium. Därmed fick inte folket i Pergé höra de goda orden och kom
till helvetet därför att två Gudsmän upplevde en konflikt mellan sig. Deras vrede
och personliga känslor kostad ett antal människor ett evigt liv i Himlen! Det är en
fruktansvärd synd som upprepades århundraden igenom och den finns
fortfarande bland oss idag. Hes. 3:17-19
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I ANTIOKIA
Antiokia var en stad som låg i provinsen Pisidien och hade samma namn som
Antiokia i Libanon. Som de brukade gick Barnabas och Paulus till synagogan i
staden och blev inbjudna till att tala där. Apg. 13:14-15

ÄNNU EN NYTESTAMENTLIG PREDIKAN
Synagogan i staden måste ha varit mera fri i sin syn på hedningar och
konverterade hedningar deltog i gudstjänsterna. Apg. 13:16
Där höll Paulus en klassisk predikan som vi bör uppmärksamma och lära oss av.
vers 17-41
Intressant är att hedningarna var mer intresserade av evangeliet än judarna.
vers 42-44

VÄCKELSEN
Trots de problem Paulus och Barnabas hade haft i Pergé, var den Helige Ande
där; folk ångrade sina synder och de blev frälsta. vers 45-49
Detta säger oss att den Helige Ande håller Guds ord i helgd, även om det
predikas av män som har oförlåten synd i sina liv. Markus skrev detta i sin
redogörelse för evangeliet. Mark. 16:15-20

JUDISK FÖRFÖLJELSE
När tusentals hedningar blev frälsta kunde inte de judiska ledarna acceptera det,
och förföljelse började. Paulus skulle möta förföljelse tills han lämnade denna
världen. Apg. 13:50-52

JUDENDOMEN ÄR INTE EN TREVLIG RELIGION
Från den tid Jesus mördades ända tills idag har judiska ledare bestämt sig för att
förstöra kristendomen till varje pris. De är inte bättre än muslimerna som skriker:
“Död åt de otrogna!"
Vi borde allvarligt ta vara på det Jesus sade. Matt. 23:13-15
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

